ROK 1980
Popis obce:
Obec oproti minulému roku sa podstatne nezmenila. Vo výstavbe rodinných domov sa
pokračuje na prelúkach pozdĺž celej obce, ako aj na novej ulici pri Okáloch. V rámci akcie
„Z“ sa pokračuje na výstavbe materskej školy a detských jaslí. Do užívania bolo dané osem
rodinných domov. JRD pokračuje vo výstavbe hospodárskeho dvora.
Obyvateľstvo:
Počet obyvateľov v obci je približne na úrovni predchádzajúcich rokov, teda okolo 3 000.
31. decembra sa previedlo sčítanie ľudu. Túto prácu vykonávali tzv. sčítací komisári z radov
miestneho obyvateľstva: Ján Dendys, Mária Pitáková, Jana Pukáčová, Ján Rusnák, Jozef
Vojtas a Jakub Bizub.
V tomto roku sa narodilo 75 detí. Zomrelo 14 osôb. Zosobášených bolo 44 párov. 23 brancov
nastúpilo vojenskú základnú službu.
Politický a verejný život:
Politický a verejný život v obci bol organizovaný aj v tomto roku dedinskou organizáciou
strany a miestnym národným výborom. Počas roka sa organizovali verejné hovory a oslavy
rôznych významných udalostí. 8. marca boli oslavy MDŽ v kultúrnom dome. Tieto boli
spojené s výstavou „Krása životu“ a odpredajom kníh.
18. apríla sa konali na Slanej vode celo okresné oslavy narodenia V. I. Lenina. Oslavy sa
konali v Námestove za veľmi teplého slnečného počasia.
Oslavy 9. mája sa konali v Dolnom Kubíne z príležitosti 35. výročia oslobodenia našej vlasti.
Na verejnom hovore občanov, ktorý sa konal 18. mája v kultúrnom dome boli občania
oboznámení s plnením soc. záväzkov, s postupom stavebných prác na materskej škole
a z rozširovaním obchodnej siete. Prvú septembrovú nedeľu sa konal výstup na Babiu horu,
ktorého sa pravidelne zúčastňujú občania z celej vlasti. Ich počet sa odhaduje na 2 500 až
3 000. Činnosť MNV i straníckej organizácie sa riadi podľa plánu práce.
Poľnohospodárstvo:
Za úroveň poľnohospodárskej výroby v obci zodpovedá JRD, ktoré hospodári na 2 682 ha
poľnohospodárskej pôdy. JRD sa špecializuje na chov hovädzieho dobytka, a v tomto roku
započalo i s chovom oviec. Pri zbere krmovín zemiakov pomáhali okrem domácich
pracovníkov aj brigádnici - študenti z Vysokej poľnohospodárskej školy v Nitre a Vysokej
školy dopravnej v Žiline. Počet brigádnikov bolo 600. Treba poznamenať, že tento rok bol pre
poľnohospodárov veľmi nežičlivý, pretože cez celý rok veľa pršalo. Bol to mokrý rok.
Sociálne pomery:
Sociálne pomery sa každým rokom zlepšujú z dôvodu väčšej zamestnanosti žien, ktoré
pracujú väčšinou na JRD. Ich priemerná mesačná odmena sa pohybuje okolo 1 500,- Kčs.
Mesačne sa vypláca na dôchodky 350 000 Kčs.
Priemysel a obchod:
Obchodná sieť v obci sa oproti predošlému roku nezmenila. Predajne sú zásobované
priemyselným a potravinárskym tovarom vcelku dobre. Aj napriek tomu sa objavili rôzne
obavy o múku, cukor, soľ a olej. Tento tovar ľudia často vykupovali v nadmernom množstve
a potom v obchode chýbal. Po celý rok sa prejavoval nedostatok ovocia a zeleniny, čo občania
na verejných hovoroch a zasadnutiach MNV kritizovali. V zásobovaní priemyselného
a textilného tovaru sa nedostatky väčšieho rázu neprejavili, až na smaltovaný riad, ktorého
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bolo nedostatok. Podstatne sa znížila dodávka plynu-propán-bután, ktorý občania využívali na
varenie a ohrievanie vody. Taktiež sa znížila dodávka uhlia, ktorá je len pre domácnosti
s ústredným kúrením. Dodávka bola znížená z 50q na 40q.
Kultúra:
Úsek kultúrno-výchovnej práce je na nízkej úrovni. Hlavná činnosť je zameraná na
premietanie filmov, aj to len cez zimné obdobie. O inú kultúru občania nemajú záujem,
nakoľko skoro v každej domácnosti je televízny prijímač. Úplne zanikla divadelná činnosť,
v čom v minulosti bola obec veľmi aktívna. Aj napriek mnohým snahám zo strany MNV
a vedenia OB sa nepodarilo oživiť prácu folklórneho súboru Polhoranka. Členovia za sebe
menšie vystúpenie požadovali neúmernú finančnú odmenu.
Práca v miestnej knižnici sa zlepšila. Zvýšil sa počet čitateľov, najmä z radov mládeže. Počas
roka boli usporiadané dva zájazdy: Agrokomplex Nitra, vinobranie - Modra. Kultúrny život
v obci organizuje osvetová beseda spolu s ostatnými zložkami. Vedúci osvetovej besedy je
riaditeľ školy Karol Sučák.
Školstvo:
Vyučovanie i v roku 1980 bolo na oboch základných školách i dvoch materských školách.
Žiadne podstatné zmeny na úseku školstva v tomto roku neboli.
Zbor pre občianske záležitosti.
Pracoval v zložení ako v minulom roku. Bolo prevedené 12 privítaní, 2 rozlúčky
s brancami a rozlúčky so zosnulými. Ku koncu roka v spolupráci zo SZŽ a SČK boli
navštívení prestárli občania, pričom im boli odovzdané drobné upomienkové darčeky.
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